JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
Ple municipal celebrat el dia 9 de novembre de 2017, que es publica conjuntament
amb el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 16/2017 ( 1213.03.016 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
9 DE NOVEMBRE DE 2017

PRESIDEIX :

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 18:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
També hi assisteix la Interventora Municipal,
Sra. Mercè Marmi Espelt

La

Es fan constar els següents canvis en el
quòrum de la sessió:
- Sr. Roger Grandia Borràs, s’incorpora
durant el debat del 1r punt
-Sra. Àdria Mazcuñán i Claret s’incorpora
durant
el
debat
del
3r
punt.
-Sr. Vicenç Llorens Concustell s’incorpora
durant
el
debat
del
5è
punt.
- Sra. Ingrid Bonells Casau s’absenta
durant el debat del 3r punt sobrevingut, es
reincorpora al punt sobrevingut 4, i
abandona el Ple durant el debat de l’11è
punt.
- Sra. Àdria Mazcuñán i Claret s’absenta
durant el debat de l’11è punt i no es
reincorpora
fins
al
punt
12è.
- Sr. Tomás Casero s’absenta durant el
debat del 4t punt sobrevingut i no es
reincorpora fins al punt 13è.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 22/06/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de les actes de les
sessions anteriors del Ple dels
dies 6 (extraordinària i urgent), 11
(ordinària), i 25 d’octubre de
2017 (extraordinària i urgent).
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia i pel Regidor
delegat de serveis econòmics des
de la ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern Local de les
sessions dels dies, 29 de
setembre de 2017 i 2, 16, 19
d’octubre de 2017.
4. Donar compte de l’informe de
Tresoreria previst a la Llei
15/2010, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i de
l’informe d’Intervenció previst en
la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre
comptable de factures en el
sector públic (tercer trimestre
2017).
5. Informació de les regidories
MOCIONS
6. Moció que presenta el grup
municipal ERC-AM, per a la
protecció del Patrimoni històric
cultural de pedra seca a Sant
Fruitós
S.1 Moció que presenta el grup
municipal ERC-AM al ple de 9 de
novembre per a l’aprovació de la
declaració institucional per la
llibertat de les preses i presos
polítics.

EXPEDIENTS

PÀGINA

UBICACIÓ
TEMPORAL

1312/2017
1275/207
1397/2017

4

00:00:50

00:05:00
26/2017

1259/2017
1245/2017
1323/2017
1350/2017

4

00:16:10
8

01:01:32

1408/2017

8

-

10

01:14:40
1458/2017

11

01:42:05
1460/2017

12

Pàgina 2 de 40
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 40

ASSUMPTES

02:04:19
1457/2017

16

1461/2017

20

1462/2017

25

884/2015

27

1413/2017

31

953/2017

32

1638/2014

34

1674/2015

35

776/2016

36

1459/2017

38

02:28:25

02:43:05

03:06:45

03:19:45

03:21:20

03:24:08

03:25:30

03:26:55

03:28:29
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S.2 Moció que presenta el grup
municipal PSC per demanar la
revisió de l’acte judicial de
caràcter cautelar, i la posada en
llibertat del vicepresident cessat
del Govern, i dels seus set
consellers cessats.
S.3 Moció que presenta el grup
municipal de CIU a favor de
l’alliberament dels presos polítics
S.4 Manifest que presenta el grup
municipal ERC-AM amb motiu del
25 de novembre com a Dia contra
la violència envers les dones
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
7. Aprovar el calendari de sessions
ordinàries del òrgans col·legiats
de l’ Ajuntament per a l’ any
2018.
8. Aprovar la modificació del
pressupost
28/2017
en
la
modalitat de crèdit extraordinari.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Aprovar l’avanç de la Modificació
puntual del PGOU en l’àmbit de
la deixalleria.
10. Aprovar provisionalment la
Modificació puntual del PGOU de
diferents zones verdes i
ajustament de les condicions d’
ordenació de la zona residencial
del carrer Pere Clapera.
11. Aprovar la tercera prorroga del
conveni interadministratiu entre
els Ajuntament de Manresa i Sant
Fruitós de Bages, relatiu a la
prestació
del
servei
d’
abastament d’aigua per part d’
Aigües de Manresa S.A.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Modificació de la composició del
Consell municipal de cultura
PRECS I PREGUNTES
13. Precs dirigits a l’Alcaldia que
presenta el grup municipal ERCAM

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors del Ple dels dies 29 de
setembre (extraordinària), 6 d’octubre (extraordinària i urgent), 11
d’octubre (ordinària), i 25 d’octubre de 2017 (extraordinària i urgent)
(expedients 1261/2017, 1312/2017 1275/207 i 1397/2017)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Per unanimitat dels membres presents s’acorda aprovar les actes de les
sessions anteriors del Ple dels dies 29 de setembre i 6 d’octubre, així com deixar
sobre la mesa l’aprovació de les actes dels dies 11 d’octubre i 25 d’octubre de
2017.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2.
Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pel Regidor delegat de
serveis econòmics des de la ultima sessió. (expedient 26/2017)
DATA

EXPED.

2017-1156

05/10/2017

1307/2017

2017-1157

05/10/2017

1312/2017

2017-1158

05/10/2017

1154/2017

2017-1159

06/10/2017

1148/2017

2017-1160

06/10/2017

1275/2017

2017-1161

06/10/2017

1719/2016

2017-1162

06/10/2017

1174/2017

2017-1163

09/10/2017

964/2017

2017-1164

09/10/2017

398/2017

ASSUMPTE
Convocatòria de la sessió urgent de la
Junta de Portaveus pel dia 5 d'octubre de
2017
Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent del Ple municipal pel dia 6
d'octubre de 2017
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres arranjament camí fondo.
Aprovació llicència urbanística d'obres per
la construcció habitatge unifamiliar.
Convocatòria de la sessió ordinària del
Ple municipal pel dia 11 d'octubre de 2017
Llistat de cobrament del servei de
teleassistència corresponent al mes
d'octubre
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants
corresponent al mes d’octubre 2017
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres d’adequació de zones d’aparcament
amb asfalt
Resolució del procediment de baixa d’ofici
en el Padró municipal d’habitants per
inscripció indeguda
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Nº
DECRET

09/10/2017

501/2017

2017-1166

09/10/2017

235/2016

2017-1167

09/10/2017

1702/2016

2017-1168

09/10/2017

443/2017

2017-1169

09/10/2017

1294/2017

2017-1170

09/10/2017

398/2017

2017-1171

10/10/2017

443/2017

2017-1172

10/10/2017

398/2017

2017-1173

10/10/2017

505/2017

2017-1174

10/10/2017

606/2017

2017-1175

10/10/2017

1331/2017

2017-1176

10/10/2017

181/2017

2017-1177

10/10/2017

1324/2017

2017-1178

10/10/2017

1326/2017

2017-1179

10/10/2017

1301/2017

2017-1180

10/10/2017

1275/2017

2017-1181

11/10/2017

1339/2017
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2017-1165

Inscripció al registre d’usuaris del servei
de recàrrega de vehicles elèctrics i
l’atorgament de la targeta per utilitzar el
punt de recàrrega de vehicles elèctrics
Aprovació del pagament de l’import
pendent de l’adquisició de la finca 4618,
inscrita al registre de la Propietat núm. 4
de Manresa.
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres pels treballs inclosos en la memòria
tècnica “actuacions de reparacions de
diferents parcs infantils existents”
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres de reforma de la instal·lació de
climatització de l’edifici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages (Fase 1
modificada)
Aprovació conveni pràctiques d’una
alumna de l'Institut Guillem Catà al nexe
espai de cultura
Baixa d'ofici padró
Aprovació de la certificació número 1 i
única i de la factura número 1826
Baixa d'ofici padró
Citació per realitzar revisió prova
psicotècnica procés selectiu d'una plaça
d'agent de la policia local
Decret de justificació beca esportiva
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient
núm.1331/2017 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2017/187
Llistat per el cobrament del servei
d'atenció domiciliària mes de setembre
Aprovació assistència a cursos varis per
part de personal divers
Aprovació llicència urbanística exp.
1326/2017
Nomenament com agent en pràctiques
per superació procés selectiu
Correcció d'esmenes decret 1275-2017
Decret sobre retorn horari ordinari
funcionari/a.

11/10/2017

703/2016

2017-1183

13/10/2017

75/2017

2017-1184

13/10/2017

1103/2015

2017-1185

13/10/2017

1113/2017

2017-1186

13/10/2017

1337/2017

2017-1187

13/10/2017

1000/2017

2017-1188

13/10/2017

1322/2017

2017-1189
2017-1190

13/10/2017
13/10/2017

85/2017
1231/2017

2017-1191

13/10/2017

1092/2017

2017-1192

13/10/2017

1323/2017

2017-1193

13/10/2017

75/2017

2017-1194

13/10/2017

912/2016

2017-1195

13/10/2017

979/2016

2017-1196

13/10/2017

960/2017
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2017-1182

Devolució de la garantia de les obres
d’urbanització avançades sector est
“Accés a l’equipament escolar, connexió
amb la vialitat existent del carrer General
Prim, carrer Oliveres i avinguda núm. 3 de
Sant Fruitós de Bages”.
Aprovació del reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponents als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals
(OCTUBRE/2017)
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals (SETEMBRE 2017)
Decret al·legacions Tanatori Manresa
Autorització d’accés a dades, als efectes
de consulta, per al correcte
desenvolupament del contracte de
concessió de competències municipals en
matèria de drets funeraris i fixació de
nínxols per enterraments d’urgència
Decret inici expedient disciplinari
Prendre coneixement de l’acta de
verificació favorable de data 14/07/2017,
d’una empresa
Atorgament llicència obres
Atorgament llicència obres menors
Atorgament llicència urbanística obres
menors
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local del dia 16
d'octubre de 2017
Esmena d’error material en el Decret del
regidor de Serveis Econòmics núm. 20171078, de 13/9/2017, sobre l’aprovació del
reconeixement d’obligacions i ordenació
del pag. corresponents als lloguers que
ocupen diferents serveis municipals
(SETEMBRE/2017)
Resolució recurs de reposició contra
decret d'emissió i enviament a sol·licitant
de certificació de documents
Conveni transaccional
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia d’obertura de l’activitat de
magatzem logístic

16/10/2017

2017-1198

16/10/2017

2017-1199

16/10/2017

2017-1200

17/10/2017

2017-1201

17/10/2017

2017-12021

18/10/2017

2017-1203

18/10/2017

2017-1204

18/10/2017

2017-1205

18/10/2017

2017-1206

18/10/2017

2017-1207

18/10/2017

2017-1208

19/10/2017

2017-1209

19/10/2017

Convocatòria de la Comissió de
seguiment i avaluació
Llista provisional admesos/es i
exclosos/es, composició tribunal i data
307/2017
prova procés arquitecte/a tècnic dins Pla
d'ocupació 2017
Arxiu del procediment d’incoació
708/2017 d’expedient de protecció de la legalitzat
en matèria d’activitats a una associació.
Aprovació de la certificació núm. 2 i la
seva factura, corresponents a les obres
contemplades en el document tècnic
1189/2016 anomenat “Construcció d’un parc infantil i
actuacions de millora de pavimentació i
jardineria de diferents parcs infantils
existents”
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1;
la factura número 20170919 corresponent
de les obres contingudes en el document
901/2017
tècnic anomenat “Millores de
pavimentació del pati de l’Escola
Monsenyor Gibert”.
149/2017 Denegació de dades del padró.
Reserva de via pública per
749/2017
CONTRAGUAL
Reserva de via pública per
304/2017
CONTRAGUAL
1338/2017 Revocació llicències atorgades
Decret que corregeix l’anterior decret
0149/2017 1202/2017 de denegació de dades del
padró
Aprovació de la certificació d’obra núm. 8 i
la seva factura nº 373837, corresponent al
contracte mixt subministrament de
1443/2015 tecnologia per a la millora energètica de
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei
de manteniment integral amb garantia
total
DECRET convocatòria de la sessió
1350/2017 extraordinària de la Junta de Govern
Local pel dia 19-10-17 (OF 2018)
Convocatòria de la sessió extraordinària
de la Comissió informativa de Presidència
1351/2017
i Serveis Centrals pel dia 24 d'octubre de
2017
18/2013

Decret invàlid per manca de firma de l’alcalde. Esmenat pel decret 1206/2017.
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1

2017-1197

2017-1210

19/10/2017

1319/2017

2017-1211

19/10/2017

1378/2017

Aprovació contracte subministrament
elèctric àmbits UA16a La Serreta i del sòl
urbà no urbanitzat La Serreta
Convocatòria de la sessió extraordinària
de la Comissió informativa de Promoció
del Territori pel dia 24 d'octubre de 2017

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les sessions
dels dies, 29 de setembre de 2017 i 2, 16, 19 d’octubre de 2017. (expedients
1259/2017 1245/2017 1323/2017 1350/2017)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___Aprovat.
___ Rebutjat.
___Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
4.
Donar compte de l’informe de Tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de l’informe
d’Intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (tercer
trimestre 2017) (expedient 1408/2017).
Primer.- Es dóna compte de l’informe de Tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de l’informe
Pàgina 8 de 40
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 40

Sentit de l’acord:

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el
trimestre dins el termini legal

783

1.660.476,97 €

91,20%

Resta de pagaments

63

160.251,00 €

8,80%

Pagaments totals durant el trimestre

846

1.820.727,97 €

100,00%
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d’Intervenció previst en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
Tercer trimestre 2017

Sentit de l’acord:
___Aprovat.
___ Rebutjat.
___Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

5.

Informació de les regidories
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD:

MOCIONS
6.
Moció que presenta el grup municipal ERC-AM, per a la protecció del
Patrimoni històric cultural de pedra seca a Sant Fruitós (exp. 1458/2017)
Atès que Sant Fruitós de Bages és un dels municipis del Bages amb més patrimoni en
construcció de pedra seca. Alhora que el Bages és una de les comarques de
Catalunya amb més construccions de pedra seca.
Atès que la construcció amb pedra seca és un element característic del patrimoni
paisatgístic i cultural de la nostra comarca.
Atès que des de la comarca del Bages, en concret des del Geoparc s’aposta clarament
pel foment del turisme i del coneixement històric de la pedra seca al Bages.
Atès que l’Observatori del Paisatge de Catalunya ha elaborat el Catàleg de pedra seca
de Catalunya, publicada a través de la web Wikipedra.cat, hi ha un inventari amb totes
les construccions de pedra seca del municipi de tot Catalunya.
Atès que moltes de les construccions de barraques i marges de pedra seca actualment
estan en molt mal estat de conservació.
Atès que si no es fa res al respecte per a la conservació d’aquest patrimoni, aquestes
construccions de pedra seca corren risc de desaparèixer.
Atès que moltes d’aquestes construccions es troben en propietats privades, però
esdevé igual d’important poder-les preservar, en tant que segueixen formant part del
patrimoni paisatgístic i cultural municipal.
Per tot això, el GM ERC-AM a Sant Fruitós de Bages demana l’adopció dels següents

Primer.- Que l'Ajuntament elabori un estudi sobre l’estat de conservació d’aquests
elements patrimonials de Sant Fruitós.
Segon.- Que s'impulsi un programa per al manteniment i conservació de les
construccions de pedra seca al municipi.
Tercer.- Que es doti de pressupost aquest programa de conservació, creant línies
d’ajuts per a la rehabilitació o amb bonificacions per als propietaris que en facin
manteniment.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___Aprovat.
_X_ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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ACORDS:

Resultat de la votació: 6 vots a favor: CiU (4), ERC (2)
7 vots en contra: GfP (5) i PSC (2)
abstencions: -

S1
Moció que presenta el grup municipal ERC-AM al ple de 9 de novembre
per a l’aprovació de la declaració institucional per la llibertat de les preses i
presos polítics. (exp. 1460/2017)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents

El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un
partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i
en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva
declaració prevista per avui, 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la
consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat
Espanyol.
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El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional
i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra
el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya,
per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.

Des d’aquest consistori, i al llarg de tots els temps, sempre s’han defensat les
institucions de govern de Catalunya. El compromís de Sant Fruitós de Bages amb la
llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.
Per això, el GM ERC-AM a Sant Fruitós de Bages proposa al ple l’aprovació de la
següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL



Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre
pacíficament i de forma democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les
urnes.



Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.



Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155
de la Constitució Espanyola.



Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.



Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.



Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.



Traslladar aquests acords a la Diputació permanent del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació
provincial, al Consell Comarcal del Bages, i a la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.

ANNEX. NOTA DE SECRETARIA NÚM. 7
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages acorda:
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 11 vots a favor: GfP (5), CiU (4), ERC (2)
2 abstencions: PSC (2)

S2
Moció que presenta el grup municipal PSC per demanar la revisió de
l’acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en llibertat del vicepresident
cessat del Govern, i dels seus set consellers cessats. (exp. 1457/2017)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Atesa, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense
fiança per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment
cessats per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat
de Dret, no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan
resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de
representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes
–atenent els motius del seu empresonament cautelar- poden afeblir el marc de
convivència que el nostre sistema polític ha de protegir.
Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i
la negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del
pluralisme i la participació política en una societat democràtica.
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a
l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap
espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i
convivència pacífica del nostre municipi.
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Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’adopció dels
següents acords:
Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i
dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de
caràcter cautelar, i la posada en llibertat del vicepresident cessat del Govern, i dels
seus set consellers cessats, en aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la
proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social
actual que viu el país, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució
política, mitjançant el diàleg i l’acord.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació permanent del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al
Consell Comarcal del Bages, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya.

Pàgina 17 de 40
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 40

ANNEX NOTA DE SECRETARIA NÚM. 5

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 40

Pàgina 18 de 40

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 40

Pàgina 19 de 40

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 7 vots a favor: GfP (5), PSC (2)
4 abstencions: CiU (4)
2 vots en contra: ERC (2)
S3
Moció que presenta el grup municipal de CIU a favor de l’alliberament
dels presos polítics (exp. 1461/2017)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

El passat dilluns 16 d'octubre l’Audiència Nacional espanyola va empresonar els
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. També el passat 2 de novembre, l’Audiència Nacional, va decidir
empresonar al Vicepresident del Govern legítim de la Generalitat de Catalunya i a 8
Consellers més, tots ells sense fiança a excepció d’un. Alhora, el Tribunal Suprem ha
pres mesures cautelars contra la Mesa del Parlament de Catalunya, la seva
presidenta, Carme Forcadell, i la majoria dels altres membres, citant-los a una vista en
el dia d’avui, 9 de novembre.
Aquest procés judicial té com a objecte imputar diversos crims als encausats, tals com
malversació de fons públics, sedició i rebel·lió. La imputació d’aquests delictes, tant al
govern català com als presidents de les entitats sobiranistes, han estat seriosament
qüestionats per múltiples veus expertes d’arreu d’Europa i ha esdevingut un escàndol
europeu i mundial atesa l’evident falta de garanties judicials, la situació d’indefensió
dels acusats i la desproporcionalitat majúscula que representa empresonar als legítims
representants de tot el poble català sense haver-hi cap motivació raonable que ho
justifiqués. Fins i tot l’autoritat judicial belga, que s’encarrega de l’ordre judicial emesa
per l’Audiència Nacional de cerca i captura pels altres membres exiliats del Govern
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Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents

català i el seu President, Carles Puigdemont, n’ha decretat la seva llibertat. Amnistia
Internacional també ha emès un comunicat en el que demana l’alliberament dels
presos polítics i destaca la vulneració dels drets més bàsics, així com innumerables
líders polítics d’arreu del món han mostrat la seva absoluta indignació amb la caça de
bruixes que ha emprès el govern espanyol.
Així, l’estat espanyol presenta seriosos dubtes sobre la separació de poders real i
evidencia la vulneració de drets fonamentals, recollits i protegits a la constitució
espanyola, com el de la llibertat d’expressió, de manifestació o d’obtenir un judici just i
amb garanties. Sota cap concepte es pot justificar o avalar l’empresonament de
polítics que defensen democràticament i pacíficament una ideologia política, que no
només no usen sinó que refusen l’ús de la força i la violència, i han actuat sempre sota
el mandat popular que els va encomanar la ciutadania en les passades eleccions
catalanes del 27 de setembre de 2015 i del referèndum celebrat el passat 1 d’octubre
de 2017
Alhora, l’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat
Espanyol.
Per tot això, aquest consistori no pot quedar impàvid davant d’aquesta agressió
democràtica i de la vulneració de drets flagrant i inapropiada que revela la baixíssima
qualitat democràtica de l’estat espanyol.
Per tots aquests motius, el grup municipal de CIU a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages demana al ple l’adopció dels següents

PRIMER-. Exigir l’immediat alliberament de tots els presos polítics que ho són malgrat
haver actuat sempre de manera pacífica, democràtica i sota mandat del poble català.
SEGON-. Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.
TERCER-. Condemnar l’actuació arbitrària, desproporcionada i judicialitzadora del
govern de l’estat espanyol contra els representants legítims del poble català.
QUART-. Instar a les autoritats europees a actuar davant de la regressió democràtica
que s’està perpetrant a l’estat espanyol i concretament contra Catalunya.
CINQUÈ-. Exigir la retirada immediata de l’aplicació de l’article 155 i el retorn de la
sobirania popular i institucional de Catalunya.
SISÈ-. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
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ACORDS

(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 10 vots a favor: GfP (4), CiU (4) ERC (2)
2 abstencions: PSC (2)
vots en contra: -

S4
Manifest que presenta el grup municipal ERC-AM amb motiu del 25 de
novembre com a Dia contra la violència envers les dones (exp. 1462/2017)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Davant la imminent commemoració, el proper 25 de novembre, del dia internacional
contra la violència envers les dones, i donat que el present és el ple més proper a
l’esmentada data,
El GM ERC-AM proposa al ple l’aprovació del següent manifest:
PER UNA REPÚBLICA FEMINISTA LLIURE DE VIOLÈNCIA
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i
assassinada simplement per la seva condició de DONA.
Aquest any, s'han produït 20 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4252 trucades durant els 5
primers mesos d'enguany.
L'1 d'octubre, l'estat espanyol va exercir una brutal repressió contra les persones
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Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents

que exercien legítimament el seu dret a vot. Les dones van patir doblement aquesta
violència, ja que va estar plegada d'agressions físiques i vexatòries cap a mares,
àvies i filles.
Catalunya ha decidit fugir d'un estat arcaic i retrògrad que no dóna solució a les seves
problemàtiques. La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència
masclista sols és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella
de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i
infants víctimes de violència. Ni en un estat a on es retalla la Llei d'Igualtat efectiva
entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens
social.
Per poder revertir aquesta situació, la República Catalana és més necessària que mai.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants
-els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i
quotidianes que suposen un menyspreu , discriminació i desigualtat de les dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema
heteropatriarcal i un nou estat i suposa una oportunitat per fer-ho possible
Per una República Feminista i Igualitària de dones i homes lliures.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:
8 vots a favor: GfP (2) de Joan Carles Batanés i Xavier Racero Esquius, CiU (4)
ERC (2)
4 abstencions: GfP (3) de Mònica Cruz Franch, Christian Marc Huerta Vergés i de
Ingrid Bonells Casau, PSC (1)
Vots en contra: -
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Sentit de l’acord:

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

7. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del òrgans col·legiats de
l’Ajuntament per a l’ any 2018. (expedient. 884/2015)
Primer. Vist el cartipàs del mandat 2015-2019, pel que fa a la periodicitat de les
sessions dels òrgans col.legiats, aprovat per sessió de ple de 22 de juny de 2015.
S’ACORDA :
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Primer. En raó a la periodicitat fixada per les sessions dels òrgans col.legiats
municipals, s’estableix que la seva aplicació al calendari per l’any 2018 és la següent :

CALENDARI PER L'ANY 2018
GENER
Dill.
1
8
15
22
29

Dim.
2
9
16
23
30

Dx.
3
10
17
24
31

Dij.
4
11
18
25

Div.
5
12
19
26

Diss.
6
13
20
27

Dium
7
14
21
28

Div.
2
9
16
23

Diss.
3
10
17
24

Dium
4
11
18
25

Div.
2
9
16
23
30

Diss.
3
10
17
24
31

Dium
4
11
18
25

Cap d'any

Festa Major d'Hivern

FEBRER
Dill.

Dim.

Dx.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dij.
1
8
15
22

MARÇ
Dill.

Dim.

Dx.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dij.
1
8
15
22
29

Divendres Sant

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dium
1
8
15
22
29

Div.
4
11
18
25

Diss.
5
12
19
26

Dium
6
13
20
27

Dilluns de Pasqua

MAIG
Dill.
7
14
21
28

Dim.
1
8
5
22
29

Dx.
2
9
16
23
30

Dij.
3
10
17
24
31

Festa del Treball
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ABRIL

JUNY
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Div.
1
8
15
22
29

Diss.
2
9
16
23
30

Dium
3
10
17
24

JULIOL
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dium
1
8
15
22
29

Dium
2
9
16
23
30

Festa Major d'Estiu

SETEMBRE
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Diss.
1
8
15
22
29

Div.
5
12
19
26

Diss.
6
13
20
27

Dium
7
14
21
28

Div.
2
9
16
23
30

Diss.
3
10
17
24

Dium
4
11
18
25

Diss.
1
8
15
22
29

Dium
2
9
16
23
30

La Diada

OCTUBRE
Dim.
2
9
16
23
30

Dx.
3
10
17
24
31

Dij.
4
11
18
25

Festa del Pilar

NOVEMBRE
Dill.

Dim.

Dx.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dij.
1
8
15
22
29

Tots Sants

DESEMBRE
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dia de la Constitució
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Dill.
1
8
15
22
29

Juntes de Govern
Local
Comissions
informatives
Plens

CONSIDERACIONS
Es convoca el dijous 28/12/17; es trasllada des del dilluns 1/1/18 perquè
és Cap d'Any.
CI 4/1/18
Es convoquen el divendres 29/12/17
JGLO 3/4/18 Es convoca el dimecres 28/3/18; és Setmana Santa
Es trasllada des del dia 2/4/18 perquè el 12/4/18 és Dilluns de Pasqua i
JGLO 9/4/18
per ser immediatament posterior a Setmana Santa
Es trasllada des del dia 16/4/18 per evitar dues Juntes en setmanes
JGLO 23/4/18
seguides
CI 5/4/18
Es convoquen el dijous 29/3/18; és Setmana Santa
CI 3/5/18
Es convoca el 27/4/18; el dia 1/5/18 és festa
JGLO 3/7/18 Es trasllada des del dilluns 2/7/18 perquè és la Festa Major d'Estiu
CI 5/7/18
Es convoquen el divendres 29/6/18
Es trasllada a aquest dia per no coincidir amb les vesprades de
PO 11/7/18
concerts d'estiu
S'endarrereixen terminis després de les vacances d'agost; no es passa
JGLO 6/9/18
al dia 10/9/18 perquè és pont.
Es trasllada des del dia 17/9/18 per evitar dues Juntes en setmanes
JGLO 24/9/18
seguides
Es convoquen el 7/9/18, perquè el dia 11 és festa; i s'endarrereixen
CI 13/9/18
terminis 1 setmana després de les vacances d'agost
PO 20/9/17

S'endarrereixen terminis 1 setmana després de les vacances d'agost
Es trasllada des del dia 1/10/18 per evitar dues Juntes en setmanes
JGLO 8/10/18
seguides
CI 11/10/18
S'endarrereix 1 setmana per evitar la proximitat amb el ple anterior
PO 18/10/18
S'endarrereix 1 setmana per evitar la proximitat amb el ple anterior
JGLO
Es trasllada des del dia 15/10/18 per evitar dues Juntes en setmanes
22/10/18
seguides
CI 31/10/18
Caurien en pont (2/11/18); es trasllada al dia 31/10/18 per evitar-ho
CI 7/12/18
Caurien en pont (7/12/18); es trasllada al dia 05/12/18 per evitar-ho
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JGLO 2/1/18

Segon. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 7 vots a favor: GfP (5) i PSC (2)
6 abstencions: CiU (4), ERC (2)
8.
Aprovar la modificació del pressupost 28/2017 en la modalitat de crèdit
extraordinari. (expedient 1413/2017)

Segon.- Es considera urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de la
regidoria de Serveis Econòmics.
Les modificacions pressupostàries mitjançant crèdit extraordinari tindran efectes sobre
l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe
d’intervenció.
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Segons memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics es té la necessitat de
la compra d’un vehicle elèctric, aquesta despesa no pot demorar fins a l’exercici
següent i es considera urgent i inajornable i no esta prevista en el pressupost 2017.

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 28/2017 en la
modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Quart.- “Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:
-

-

Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a
dret.”

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 7 vots a favor: GfP (5) i PSC (2)
6 abstencions: CiU (4), ERC (2)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9.
Aprovar l’avanç de la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit de la
deixalleria. (expedient 953/2017)
Primer. Vista la documentació anomenada Avanç de la Modificació puntual de PGOU
en l’àmbit de la deixalleria de Sant Fruitós de Bages, promoguda per l’Ajuntament i
redactada per Land Urbanisme i Projecte SLP, amb l’objecte de regularitzar la situació
urbanística de l’actual deixalleria municipal.
Pàgina 32 de 40
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5E725ZE43F7DWKPKD4F5RPR2R | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 40

Sentit de l’acord:

Atès que l’article 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del Reial
Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl,
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació
previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2 LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per l’adopció dels acords relatiu als
instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i el secretari i interventora municipals.
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Acordar publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç de la Modificació
puntual del PGOU en l’àmbit de la deixalleria municipal, promoguda per l’Ajuntament i
sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la
publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de mes divulgació a l’àmbit
municipal, seu electrònica municipal i tauler d’edictes de l’Ajuntament i trobant-se el
document manifestat a la seu electrònica municipal, als efectes que qualsevol persona
interessada pugui consultar el document i formular-hi les al·legacions, suggeriments i/o
alternatives que considerin convenients, en compliment del què disposa l’article 106
del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol (RLUC).

Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 8 vots a favor: GfP (5), PSC (2), ERC (1)
4 abstencions: CiU (4),
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Segon. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’inici de tramitació d’avaluació
ambiental segons disposa l’article 70 RLUC.

10.
Aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU de diferents
zones verdes i ajustament de les condicions d’ ordenació de la zona residencial
del carrer Pere Clapera (expedient 1638/2014)
Primer. El Ple municipal en sessió de 12 de gener de 2017, va aprovar inicialment la
modificació puntual del PGOM de diferents zones verdes del terme municipal i
ajustament de les condicions d’ordenació de la zona residencial del carrer Pere
Clapera, promogut per l’Ajuntament, amb la condició que s’incorpori al document
d’aprovació provisional, l’esmena consistent en que l’àmbit afectat per la modificació
del sector de l’IES Gerbert d’Aurillach i Parc del Turó Sanmartí que manté la
classificació com a sòl no urbanitzable, tindrà la qualificació de clau P Parc urbà en
comptes de clau V Places i Jardins.
Segon. Per Decret número 2017-0127 de 2 de febrer de 2017, s’inicia la informació
pública, mitjançant anunci al diari el Punt avui de 11 de febrer de 2017, BOPB de data
14 de febrer de 2017, seu electrònica i tauler d’anuncis municipal, a fi que els
particulars, associacions i corporacions formulessin suggeriments, alternatives o
al·legacions que considerin oportunes.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Tercer. Atès que el document d’aprovació provisional incorpora les prescripcions
derivades de l’acord d’aprovació inicial.

PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOM de diferents zones
verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona
residencial carrer Pere Clapera.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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Quart. Atès l’informe de l’arquitecta municipal de 19 d’octubre de 2017 i del secretari i
interventora municipals de 24 d’octubre de 2017, que s’uneix com annex 1 i 2 d’aquest
acord.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 7 vots a favor: GfP (5) i PSC (2)
6 abstencions: CiU (4), ERC (2)

11.
Aprovar la tercera pròrroga del conveni interadministratiu entre els
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació del servei
d’abastament d’aigua per part d’ Aigües de Manresa S.A. (expedient 1674/2015)
Primer. Atès que en data 25 de gener de 2011 es va subscriure el Conveni entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pel qual es
determinava la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. com a mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquesta formalització es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011.

Tercer. Vist que en data 12 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages va aprovar la primera pròrroga per un termini de 6 mesos (finalitzant
la mateixa en data 12 de juny de 2017); i aprovant en data 11 de maig de 2017 una
segona pròrroga, amb les mateixes condicions, la qual finalitza el proper 12 de
desembre de 2017.
Quart. Vist l’informe de secretaria número 40/2016 i de l’interventor 182/2016.
Cinquè. Vist l’informe emès per la interventora municipal, obrant en l’expedient.
Sisè. Atès que és previst que en breu es formalitzi una relació jurídica diferent de
l’actual entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i el de Manresa per la prestació d’aquest
servei.
Ateses les competències que la normativa atorga al Ple de la Corporació.
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Segon. Atès que en la clàusula sisena del conveni s’estableix un termini de vigència
del mateix de 5 anys, essent prorrogable per períodes d’igual duració mitjançant
comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini inicial o de les
successives pròrrogues.

S’ACORDA:
Primer. Aprovar la tercera pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat Aigües de Manresa,
S.A., de capital íntegrament públic del primer d’aquests ajuntaments, i en qualitat de
mitjà propi i servei tècnic del segon; signat el 25 de gener de 2011 (publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011), i prorrogat per 6
mesos per acord del Ple municipal de data11 de maig de 2017. La prorroga que
s’aprova amb aquest acord tindrà efectes des de la finalització de la segona pròrroga,
tindrà un termini màxim de sis mesos i estarà vigent mentre no es determini una altre
nova forma de prestació del servei.
Segon. Notificar aquest acord a les Aigües de Manresa, SA, a l’Ajuntament de
Manresa, a la Regidoria de Serveis Públics i als Serveis Tècnics municipals.
Tercer. Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: 7 vots a favor: GfP (4), PSC (2), ERC (1)
4 abstencions: CiU (4)

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12.

Modificació de la composició
(expedient 776/2016)

del

Consell

municipal

de

cultura

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de 12 de desembre
de 2016, va aprovar entre altres, la creació del Consell municipal de cultura, establir
les característiques de funcionament del mateix, així com la seva composició.
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Sentit de l’acord:

Segon. A la reunió del Consell municipal de cultura, celebrada en data 12 de juny de
2017, es va aprovar la proposta de modificar la composició d’aquest consell per a la
incorporació de nous membres (l’arxivera municipal Anna Cura Subirana i l’entitat
Cooperativa La Agrícola), tal i com consta en l’acta de la reunió, obrant a l’expedient.
Tercer. La competència per aprovar la modificació de la composició del Consell
municipal de cultura, correspon al Ple al ésser l’òrgan que va acordar la seva creació,
normes de funcionament i composició.
Per tot l’exposat es proposa al regidor de cultura, que elevi al Ple previ informe
favorable de la Comissió informativa de Serveis a la ciutadania, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Modificar la composició del Consell municipal de cultura, amb la incorporació
de nous membres:
-

Tècnica arxivera municipal: Anna Cura Subirana
1 representant de cada entitat de les següents (total 24):
- (...)
- Cooperativa La Agrícola

Tercer. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents.
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Segon. Notificar el present acord a l’arxivera municipal i a l’entitat Cooperativa La
Agrícola per tal que designi el seu representant.

PRECS I PREGUNTES
13.
Precs dirigits a l’Alcaldia que presenta el grup municipal ERC-AM
(expedient 1459/2017)
Primer.- Atès que segons el ROM de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’ordre de
debat ha de ser :
a/Aprovació de les actes de sessions anteriors. (…)
b/Control i Fiscalització del Govern Municipal. En aquest apartat figuren els precs i
preguntes que formulin els grups municipals sobre qualsevol assumpte que hagi estat
sotmès a consideració dels altres òrgans de governs i que aquests tenen coneixement
per les trameses de les actes corresponents o per la consulta dels Decrets o Recursos
dictats per l’Alcalde.
c/ Mocions. (…)
d/ Dictàmens de les Comissions Informatives. (…)
e/ Propostes de Resolució. (…)
f/ Precs i Preguntes. (…)

1.Cada punt de l’ordre del dia serà anunciat per l’Alcalde, que donarà la paraula
al Ponent o el Regidor a qui correspongui exposar l’assumpte. Finalitzada l’exposició,
el President atorgarà la paraula a tots els grups municipals que ho sol·licitin, els quals
l’exerciran a través dels respectius portaveus o Regidors que aquests designin, per
ordre de sol·licitud.
Tercer.- Atès que dins aquest punt no s’especifica que l’ordre d’intervenció hagi de ser
cap altre que l’ordre de sol·licitud.
Quart.- Atès que en el transcurs del ple ordinari del passat 11 d’octubre de 2017 el
Regidor d’ERC va sol·licitar la paraula, dins el punt 2 de l’ordre del dia Donar compte
dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària (recollit en l’apartat
b del ROM).
Cinquè.- Atès que l’Alcalde va denegar la paraula al Regidor representant d’ERC.
Sisè.- Atès que en el mateix article 17 es descriu en el seu punt 3er, qui es consideri
al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar de l’Alcalde que se’l concedeixi un torn per
al·lusions.
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Segon.- Atès que l’Article 17 del propi descriu el “Desenvolupament de les sessions
plenàries”, en el que s’especifica que:

Setè.- Atès que en el transcurs d’un altre punt de l’ordre del dia l’Alcalde va
interrompre el torn de paraules del regidor representant d’ ERC, quan aquest estava
contestant a les preguntes del mateix alcalde, i per tant fent ús del 3er punt de l’article
17, i l’alcalde li va retirar la paraula.
Vuitè.- Atès que l’Article 17 en el seu punt 5è limita el temps màxim d’intervenció en
10’ i que la intervenció del regidor no va esgotar aquest temps màxim.
El GM ERC-AM du al ple els següents precs:
Primer.- La rectificació verbal en el Ple del Sr. Alcalde, davant aquesta privació del
dret del regidor en el lliure desenvolupament de la seva tasca.
Segon.- En cas que el prec anterior no fos contemplat, preguem s’emeti un informe
d’Interpretació del ROM pel que fa a l’ordre d’intervenció dels portaveus o els seus
representants dels grups municipals dins el mateix punt de l’ordre del dia.
En cas que cap d’aquests dos precs obtingui la resposta esperada, els regidors del
GM ERC-AM a Sant Fruitós de Bages ens reservem el dret a sol·licitar la nul·litat de
l’esmentat ple del dia 11 d’octubre, entenent que en el transcurs del mateix s’hauria
pogut vulnerar el ROM de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, tot privant un regidor
de l’oposició del lliure exercici de la seva tasca política democràticament encomanada.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:56 hores del dia 9 de novembre de 2017.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau
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Sentit de l’acord:

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

